
AIMATTER Gizlilik Politikası'na Hoş Geldiniz 
AIMATTER OOO (“AIMATTER”), Google LLC'nin tamamıyla sahip olduğu bir yan kuruluştur. AIMATTER’ın hizmetlerini 
kullanırken bilgileriniz konusunda bize güvenirsiniz. Bu Gizlilik Politikası hangi verileri neden topladığımızı ve bu verilerle ne 
yaptığımızı anlamanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu bilgiler önemlidir. Bu nedenle, zaman ayırıp dikkatli bir şekilde 
okuyacağınızı umuyoruz.  
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Gizlilik Politikamız şu konuları açıklar: 

●       Hangi bilgileri neden topluyoruz? 
●       Bu bilgileri nasıl kullanıyoruz? 
●       Sunduğumuz seçenekler. Bunlara, bizimle paylaştığınız fotoğraflarınızın nasıl silineceği de dahildir. 

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Bu nedenle AIMATTER'da yeni de olsanız, eski bir kullanıcı da olsanız, lütfen gizlilikle ilgili 
uygulamalarımızı öğrenmek için zaman ayırın. Sorularınız olursa bizimle iletişime geçin. 

Topladığımız bilgiler 

Tüm kullanıcılarımıza daha iyi hizmet vermek için bilgi topluyoruz. Bilgileri, aşağıdaki yöntemleri kullanarak toplarız: 
●       Bize verdiğiniz bilgiler (örneğin, fotoğraflarınızı bizimle paylaştığınızda).  
●       Hizmetlerimizi kullanımınızdan elde ettiğimiz bilgiler. Hangi hizmetleri nasıl kullandığınızla ilgili bilgi toplarız. 
Bu bilgiler arasında şunlar bulunur: 

○       Cihaz bilgileri 
Cihaza özel bilgiler toplarız (örneğin, donanım modeli, işletim sistemi sürümü, benzersiz cihaz tanımlayıcılar, 
cihazınızdaki sürücü ve bileşenlerle ilgili bilgi, mobil ağ bilgileri). AIMATTER, hizmete giriş yapmanız halinde 
cihaz tanımlayıcılarınızı e-posta adresinizle ilişkilendirebilir. 

■       Benzersiz cihaz tanımlayıcı (bazen evrensel olarak benzersiz kimlik veya UUID denir), üreticisi 
tarafından bir cihaza dahil edilen karakterler dizesidir ve söz konusu cihazı benzersiz olarak 
tanımlamak için kullanılabilir (örneğin bir cep telefonunun IMEI numarası). Farklı cihaz tanımlayıcıları 
ne kadar kalıcı olduklarına, kullanıcılar tarafından sıfırlanabilir olup olmadıklarına ve nasıl erişildiklerine 
göre farklılık gösterir. Belirli bir cihaza ait pek çok farklı ve benzersiz cihaz tanımlayıcı bulunabilir. 
Benzersiz cihaz tanımlayıcılar, kullanıcının tercihlerinin hatırlanması gibi çeşitli amaçlar için 
kullanılabilir. Cihaz tanımlayıcıların kullanımı veya uygunluğu bozulursa ya da devre dışı bırakılırsa 
hizmetin bazı özellikleri düzgün çalışmayabilir. 

○       Günlük bilgileri 
Hizmetlerimizi kullandığınızda belirli bilgileri otomatik olarak toplayıp sunucu günlüklerinde depolarız. 
Bunlardan bazıları şöyledir: 

■       Hizmetimizi nasıl kullandığınıza ilişkin ayrıntılar. 
■       İnternet protokol adresi. İnternete bağlı her cihaza internet protokol (IP) adresi olarak adlandırılan 
bir numara atanır. Bu numaralar genellikle coğrafi bloklar içerisinde atanır. Bir IP adresi çoğu kez 
internete bağlanan cihazın konumunu tanımlamak için kullanılabilir. 
■       Kilitlenmeler, sistem etkinliği, donanım ayarları, tarayıcı türü, tarayıcı dili, istekte bulunduğunuz tarih 
ve saat ile yönlendirme URL'si gibi cihaz etkinlikleriyle ilgili bilgiler. 
■       Tarayıcınızı benzersiz olarak tanımlayabilecek çerezler. 

○       Konum bilgileri 
Hizmetleri kullandığınızda, cihazınızın konum ayarları ve IP adresi de dahil olmak üzere konumunuzla ilgili 
bilgileri toplayıp işleyebiliriz. 
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○       Benzersiz uygulama sayıları 
Belirli hizmetler benzersiz bir uygulama sayısı içerir. Bu sayı ve yüklemenizle ilgili bilgiler (örneğin, işletim 
sistemi türü ve uygulama sürümü numarası), söz konusu hizmeti yüklediğinizde veya hizmetin yüklemesini 
kaldırdığınızda ya da söz konusu hizmet otomatik güncellemeler gibi nedenlerden dolayı düzenli olarak 
sunucularımızla iletişim kurduğunda AIMATTER'a gönderilebilir. 
○       Yerel depolama 
Bilgileri (kişisel bilgiler dahil) yerel olarak cihazınızda ve uygulama veri önbelleklerinde (cihazdaki veri havuzu) 
toplayıp depolayabiliriz. 
○       Çerezler ve benzeri teknolojiler 
Hizmetlerimizi kullandığınızda bilgi toplamak ve depolamak için çeşitli teknolojilerden yararlanırız ve bu, 
tarayıcınızı veya cihazınızı tanımlamak üzere çerezler veya benzeri teknolojiler kullanmayı da içerebilir. Bu 
teknolojileri, hizmetlerle etkileşimde bulunduğunuzda bilgi toplamak ve depolamak için de kullanırız.  

Hizmetlerimizde oturumunuz açıkken topladığımız bilgiler, oturum açarken kullandığınız e-posta adresiyle ilişkilendirilebilir. 
E-posta adresinizle ilişkilendirilen bilgiler, kişisel bilgiler olarak değerlendirilir. E-posta adresinizle ilişkilendirilmiş bilgilere nasıl 
erişebileceğiniz, bu bilgileri nasıl yönetebileceğiniz veya silebileceğinizle ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen [page] 
sayfasını ziyaret edin. 
  
AIMATTER, 13 yaşın altındaki kimseden bilinçli olarak bilgi toplamaz veya talep etmez. Hizmet ve içeriği, 13 yaşın altındaki 
çocuklara yönelik değildir.  gereğince, Hizmetin 13 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılması kesinlikle yasaktır. 

Topladığımız bilgileri nasıl kullanırız? 

Hizmetlerimizden topladığımız bilgileri, hizmetlerimizi sunmak, sürdürmek, korumak ve iyileştirmek, yeni hizmetler geliştirmek 
ve hem AIMATTER'ı hem de kullanıcılarımızı korumak için kullanırız. Bu bilgileri ayrıca size özel içerik sunmak için 
(yakalamalarınız için stiller önermek gibi) kullanırız. 
AIMATTER ile bağlantı kurduğunuzda, karşılaşıyor olabileceğiniz sorunları çözmeye yardımcı olması amacıyla tüm 
iletişimlerinizin kaydını tutarız. E-posta adresinizi, hizmetlerimiz hakkında size bilgi vermek amacıyla (örneğin, hizmetlerimizde 
yapılacak değişiklikleri veya geliştirmeleri bildirmek gibi) kullanabiliriz. 
Çerezlerden ve diğer teknolojilerden topladığımız bilgileri, kullanıcı deneyiminizi ve hizmetlerimizin genel kalitesini iyileştirmek 
için kullanırız.  
  
Belirli bir hizmetteki kişisel bilgileri, diğer AIMATTER hizmetlerindeki bilgilerle (kişisel bilgileriniz dahil) birleştirebiliriz (örneğin 
bunu, bizimle paylaştığınız yakalamaların silinmesi için sizden gelen isteği gerçekleştirmek amacıyla kullanabiliriz).  
Bilgileri, bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçların dışında kullanmak için önce sizden izin isteriz. 
AIMATTER, kişisel bilgileri dünyanın birçok ülkesindeki sunucularımızda işler. Kişisel bilgilerinizi, ikamet ettiğiniz ülkenin 
dışındaki bir sunucuda işleyebiliriz. 

Şeffaflık ve seçim 

Her kullanıcının gizlilikle ilgili farklı endişeleri vardır. Hangi bilgileri topladığımız konusunda açık olmayı ve böylece bunların 
nasıl kullanıldığına yönelik anlamlı seçimler yapabilmenizi sağlamayı amaçlıyoruz. Örneğin, şunları yapabilirsiniz: 

●       Paylaştığınız yakalamaları inceleme ve güncelleme. 
●       Hizmetlerimize giriş yapmışken paylaştığınız yakalamaları silme. 

Paylaştığınız bilgiler 

Hizmetlerimiz, içeriğinizi paylaşma ve kaldırma konusunda farklı seçenekler sunar. 
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Kişisel bilgilerinize erişme ve bunları güncelleme 

Hizmetlerimizi her kullandığınızda, kişisel bilgilerinize erişmenizi sağlamayı amaçlarız. Bunları güncellemeniz veya silmeniz 
için (bunları işletmeyle ilgili geçerli bir amaç veya hukuki amaçlar nedeniyle saklamamız gerekmiyorsa) elimizden geleni 
yaparız. Kişisel bilgilerinize erişirken veya onları güncellerken, isteğinizle ilgili işlem yapabilmemiz için önce kimliğinizi 
doğrulamanızı isteyebiliriz. 
Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren (örneğin, yeni bir sistem geliştirmek veya 
mevcut kullanımı önemli biçimde değiştirmek gibi), başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor 
olan (örneğin, yedek sistemlerde bulunan bilgilerle ilgili) istekleri reddedebiliriz. 
Bilgilere erişme ve bunları düzeltme olanağı sunabildiğimizde, orantısız düzeyde çaba gerektirenler hariç, bunu ücretsiz 
yaparız. Hizmetlerimizi, kazayla veya kötü amaçla yapılan tahribatlardan koruyacak şekilde yönetmeye çalışırız. Bu nedenle, 
bilgilerinizi hizmetlerimizden silmenizin ardından, kalan kopyaları etkin sunucularımızdan hemen silmeyebilir ve bu bilgileri 
yedek sistemlerimizden kaldırmayabiliriz. 

Paylaştığımız bilgiler 

Kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla ve AIMATTER'ın dışındaki kişilerle paylaşmayız. Aşağıdaki herhangi bir durum, bu kural
için istisna oluşturur: 

●       İzninizin olması durumunda (örneğin, fotoğraflarınızı bizimle paylaştığınızda biz de onları Google LLC ile 
paylaşayabiliriz). 
●       Sizden bunu yapmak için izin alırsak, kişisel bilgilerinizi şirketlerle, kuruluşlarla veya Google'ın dışındaki kişilerle 
paylaşırız. Hassas kişisel bilgilerin paylaşılması için izninizin olması gerekir (bu, gizli tıbbi bilgiler, ırkla veya etnik 
kökenle ilgili bilgiler, siyasi veya dini inançlar ya da cinsel tercih gibi kişisel bilgilerle ilgili özel bir kategoridir). 
●       Alan adı yöneticileriyle ilgili durumlarda. 
●       Harici olarak işlenmeleri için. 
●       Gizlilik Politikamızdaki ve diğer geçerli gizlilik ve güvenlik tedbirlerindeki talimatlara dayanarak ve bunlara uygun 
bir şekilde kişisel bilgileri bizim adımıza işlemeleri için bağlı kuruluşlarımıza (Google şirketler grubuna ait bir kuruluş) 
veya diğer güvenilir işletmelere ya da kişilere veririz. 
●       Yasal nedenlerle. 
●       Aşağıdaki durumlarda bilgilere erişimin, bilgilerin kullanımının, korunmasının veya ifşasının makul düzeyde gerekli 
olduğuna iyi niyetimizle inanırsak, kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla veya Google dışından kişilerle paylaşırız: 

○       Geçerli yasalar, düzenlemeler, yasal süreçler veya uygulanması zorunlu resmi taleplere uygun hareket 
etmek. 
○       Olası ihlal durumlarını araştırmak da dahil, geçerli Hizmet Şartlarını uygulamak. 
○       Sahtekârlığı, güvenlikle ilgili konuları ve teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya çözmek. 
○       Google'ın, kullanıcılarımızın veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini, yasaların gerektirdiği 
veya izin verdiği şekilde korumak. 

Kişisel olarak tanımlanmayı sağlamayan bilgileri (kullanıcılarla ilgili kaydedilen ve artık bireysel olarak tanımlanabilen bir 
kullanıcıyı yansıtmayan veya ona atıfta bulunmayan bilgileri) herkese açık olarak ve iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.  
AIMATTER'ın şirket birleşmesine dahil olması, başka bir şirket tarafından devralınması veya varlık satışında yer alması 
halinde kişisel bilgilerin gizliliğini sağlamaya devam ederiz ve etkilenen kullanıcılara kişisel bilgilerin aktarılmasından veya 
farklı bir gizlilik politikasına tabi tutulmasından önce bildirimde bulunuruz. 

Bilgi güvenliği 

AIMATTER'ı ve kullanıcılarımızı, elimizdeki bilgilere yetkisiz olarak erişilmesine veya bu bilgilerin yetkisiz olarak 
değiştirilmesine, ifşa veya imha edilmesine karşı korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle: 

●       Hizmetlerimizi SSL kullanarak şifreleriz. 



●       Sistemlere yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için, fiziksel güvenlik tedbirleri dahil olmak üzere bilgi toplama, 
depolama ve işleme uygulamalarımızı gözden geçiririz. 
●       Kişisel bilgileri bizim için işlemek üzere bu bilgilere sahip olması gereken ve sözleşmeden doğan sıkı gizlilik 
yükümlülüklerine tabi olup bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde cezalandırılabilecek veya görevlerine son 
verilebilecek olan AIMATTER çalışanlarının, taraflarının ve temsilcilerinin kişisel bilgilere erişimini kısıtlarız. 

Bu Gizlilik Politikası ne zaman geçerlidir? 

Gizlilik Politikamız, AIMATTER tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir. 
Gizlilik Politikamız, size gösterilen veya hizmetlerimizden bağlantı verilen site ya da ürünler de dahil olmak üzere başka 
şirketler veya şahıslar tarafından sunulan hizmetler için geçerli değildir. Gizlilik Politikamız hizmetlerimize reklam veren ve 
alakalı reklamlar sunmak için çerezler, piksel etiketler ve diğer teknolojileri kullanan diğer şirketler ve kuruluşların bilgi 
uygulamalarını kapsamaz. 

Düzenleyici kurumların kurallarına uyum ve bu kurumlarla işbirliği 

Gizlilik Politikamıza uyup uymadığımızı düzenli olarak inceleriz. Yazılı resmi şikayetler aldığımızda, durumu takip etmek için, 
şikayette bulunan kişiyle bağlantı kurarız. Kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili olarak kullanıcılarımızla doğrudan 
çözemediğimiz tüm şikayetleri çözüme kavuşturmak için yerel veri koruma yetkilileri de dahil olmak üzere uygun denetim 
yetkilileriyle birlikte çalışırız. 

Değişiklikler 

Gizlilik Politikamız zaman zaman değişebilir. Açıkça izninizi almadan bu Gizlilik Politikası kapsamındaki haklarınızda kısıtlama 
yapmayız. Gizlilik politikasında yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlarız ve değişikliklerin önemli olması halinde daha 
belirgin bir bildirim sağlarız. Ayrıca, bu Gizlilik Politikasının eski sürümlerini gözden geçirmeniz için saklarız. 
  


